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Gyakran ismételt kérdések az ALEF OctoShield 
szolgáltatással kapcsolatban: 
1) Miért kiemelten fontos a kiberfenyegetéssel szembeni védekezés bármely vállalat számára, 
mérettől függetlenül? 

 A Gartner és a Forbes elemzése szerint 2021-ben rekordszámú IT-biztonsági incidens és 
kibertámadás történt. A kiberbűnözők senkit nem kíméltek: a hétköznapi felhasználók, a 
kisvállalkozások, a nagyvállalatok, kórházak és kormányzati szervezeteket egyaránt célpontok voltak. 

 

2) A céges gépemre vírusirtó van telepítve, használom a számítógép operációs rendszerébe épített 
biztonsági funkciókat, és kétfaktoros hitelesítést is a céges erőforrásokhoz való hozzáféréskor, ez sem 
elég a védettséghez? 

Ahogy a kibertámadások egyre kifinomultabbak és könnyebben indíthatók, előfordulhat, hogy a 
jelenlegi biztonsági intézkedéseid sem lesznek elegendőek. Ezért a kiberbiztonsági eszközöket és 
eljárásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és frissíteni kell az új fenyegetésekre való hatékony 
védelem érdekében. Ezekkel a változásokkal egy magasan képzett IT-biztonsági szakértő nélkül nehéz 
lépést tartani egy cégnek. 

A hagyományos víruskereső megoldások az úgynevezett szignatúrákon alapuló vírusfelderítésre 
támaszkodnak, vagyis az ismert fenyegetések jeleit keresik a fájlokban. És bár egyes vírusirtók 
úgynevezett heurisztikus elemzést is kínálnak, amely a számítógépen lévő szoftverek viselkedésének 
visszamenőleges elemzésével próbálja előre jelezni a lehetséges fenyegetéseket, ez még mindig csak 
egy alapvető védelmi réteg, amely jelenleg nem biztos, hogy elegendő a rosszindulatú programok 
gyors fejlődése miatt. 

 

 3) Sokat fektettünk be központi informatikai rendszerünk kibertámadásokkal szembeni védelmébe. 
Miért nem elég ez, miért kell kiterjesztenünk a személyi számítógépekre is a védelmet? 

Az elhúzódó COVID-járvány miatt sok munkavállaló kényszerült arra, hogy otthonról, saját 
internetkapcsolatán keresztül dolgozzon. A céges számítógépeket már nem csak üzleti, hanem 
személyes célokra is használják, ez pedig újszerű biztonsági kockázatot jelent cégednek, a vállalati 
számítógépek a cégek biztonságának kulcselemivé váltak. A lehetséges támadás esélye jóval 
nagyobb, mintha csak a céges hálózatra csatlakozva használnák az eszközöket. A fenti okok miatt 
magasabb szintű védelemre van szükség a kibertámadások ellen, mint amit egy hagyományos 
víruskereső rendszer nyújtani tud. 

 

4) Mindez bonyolultnak hangzik, hol kezdjem el a kibervédelmet? 

A kiberbiztonsági csapat felépítése és a szükséges biztonsági megoldások bevezetése több hónapig is 
eltarthat, és jelentős befektetéssel járnak. Az ALEF OctoShield szolgáltatásunkkal mi ezt ennél jóval 
gyorsabban és költséghatékonyabban biztosítjuk neked. Ugyanúgy, ahogy előfizetsz az olyan 
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szoftverekre, mint az Office 365, vagy olyan szolgáltatásokra, mint a Netflix, tőlünk havidíj ellenében 
magas minőségű kibervédelmet kaphatsz. 

 

5) Mennyi ideig tart az OctoShield elindítása? Mi a helyzet a home office-ban dolgozó 
alkalmazottaimmal? 

Az OctoShield Cyber Security rendszert a szervezet méretétől függően 1-5 napon belül telepítjük. A 
szolgáltatás az irodában vagy otthon laptoppal vagy okostelefonnal dolgozó alkalmazottakra egyaránt 
vonatkozik.  

  

6) Pontosan mit tartalmaz az OctoShield? 

Minden egyes védett eszköz havi díja ellenében, amely nagyjából egy csésze kávé árának felel meg, a 
következő kiberbiztonsági funkciókat kapod: 

• folyamatos védelem a különféle rosszindulatú szoftverek ellen, amelyeket a támadók észrevétlenül 
próbálnak telepíteni a számítógépre 

• A számítógépről a veszélyes internetes domainekre és webhelyekre irányuló forgalom 24 órás 
figyelése és blokkolása, mielőtt azok rosszindulatú szoftverekkel megfertőznék a számítógépet 

• értesítést küld, ha gyanús esemény vagy biztonsági támadás történt a számítógépén, és szükség 
esetén segítünk ezek eltávolításában 

 Megoldásunk a kiberbiztonság területén vezető Cisco Systems termékeire épül, amely a világ 
legnevesebb cégeivel és szervezeteivel dolgozik együtt. A Cisco Systems világszerte több millió eszköz 
biztonsági fenyegetéseiről és támadásairól gyűjt online információkat adatbázisában. 

  

7) Mi történik, ha kibertámadás ér? 

Az OctoShield minden körülmények között megvédi számítógéped a Cisco Systems technológiáinak 
köszönhetően. Ezek automatikusan leállítják a kibertámadást, vagy jelentősen csökkentik az eszközre 
gyakorolt hatásást. Szakembereink ezután tájékoztatást küldenek a történtekről, hogy elmagyarázzák 
a támadás okait és következményeit. Ha úgy döntesz, hogy az OctoShield PLUS szolgáltatást 
használod, szakértőink elvégzik az igazságügyi elemzést helyetted, és segítenek kiküszöbölni a 
támadást okozó biztonsági réseket. 
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